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Blauwe reiger grijpt een levende wezel

Door Rein Stuurman

Op een keer, toen ik 20 een reiger in een weiland be2ig zag met voedselzoeken,

had ik het geluk iets heel bizonders te zien, ’n verrassende waarneming. Hij

liep daar zo bedachtzaam, verplaatste zijn poten met de gespreide tenen zo

voorzichtig als op ’n vertraagde filmopname. Een moment verstarde de hele

figuur. En dan, ineens, deed hij een paar haastige stappen, de nek schoot uit,

werd lang en als ’n speer spietste de snavel tussen het gras. Meteen was de hals

weer omhoog, een scherp wit silhouet tegen de donkere achtergrond van riet en

in de snavel bungelde ’n vrij langgerekt, donker voorwerp dat wild bewoog.
Door de kijker gezien bleek het een wezel te zijn die in heftig verweer zijn

lange, smalle lijfje zwaaide en wrong tussen de genadeloze tang van de benige,
harde reigersnavel. ’n Altijd weer schokkend toneel, als je wordt geconfron-
teerd met de natuurwet van eten en gegeten worden in al zijn onverbiddelijk-

heid. Met knauwende knepen trachtte de reiger zijn taai volhoudende, weer-

strevende slachtoffer machteloos te maken, het steeds wat hoger mikkend

Dat de blauwe reiger niet uitsluitend visser is, maar vrijwel alles pakt dat be-

weegt en leeft en kan verzwolgen worden, is wel bekend. De mededelingen

hierover van de heren Versluys en Letzema in vorige nummers bewijzen dit

nog weer.

Vaak kan men ze in een weiland zien, behoedzaam stappend met horizontaal

gehouden lichaam en half gekromde hals, spiedend naar al wat eetbaar is. Er

zal dan niet veel ontgaan aan die felle, gele ogen, ogen als van ’n reptiel,

onbeweeglijk, hard van expressie en uitdrukkingloos starend.
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tussen de snavelklem. Totdat, na enkele ogenblikken, het nog steeds levende,

bewegende lijfje van de wezel in de wijde, diepe keel van de reiger werd ge-

wipt en doorgeslikt. Het silhouet van de hals zag ik duidelijk vervormd en ik

meende er nog beweging in te zien.

In Artis was vroeger een reiger, en waarschijnlijk zijn ze er nu nog, die spe-

cialist was in het grijpen van de zo vrijpostige mussen die daar alomtegen-

woordig zijn om de kruimpjes te pikken van de tafel der rijken. Ik zat hem te

tekenen toen ik dat zag. Hij stond op één poot, de kop in de schouders, de hals

met de sierlijke lange veren in ’n mooie curve naar omlaag verlopend, ’n dank-

baar object.

Na een poosje bemerkte ik tot mijn ergernis dat de kop omhoog rees, heel

langzaam. Ik wachtte en keek eens rond om te zien wat de vogel zo ineens

meer waakzaam had doen worden, maar zag niets bijzonders. De reiger zette

nu heel voorzichtig zijn opgetrokken poot op de grond, zijn hals rees nog wat

meer en vertoonde nu de zo decoratieve, typische reigerknik op zijn mooist.

Dan, ineens, schoot de hals uit en meteen daarop hing een musje aan één

vleugel, fladderend en piepend in de nijpende snavel, ’n Werkelijk ontstellend

gezicht voor 'n vogelvriend. Voor ik het benul had op te staan en er wat aan

te doen op de een of andere manier, was de reiger al naar de vijver gestapt en

dompelde zijn prooi enige malen in het water. Dan wipte hij het, nu ver-

dronken, vogeltje in zijn keel en slikte het in.

Dit onderdompelen kan ik niet verklaren. Dat de vogel zich ervan bewust was

op die manier een lastige prooi, die hij slechts bij ’n vleugel te pakken had en

zo niet best kon hanteren, door verdrinking stil te maken lijkt me moeilijk aan

te nemen. Verder past het van tevoren onderdompelen van prooi niet in het

gedragspatroon van de reiger. Dit op te lossen is voer voor dierpsychologen,
ik ben niet competent.
Als ik later de vijver passeerde en een mus bij de reiger zag placht ik door

handgeklap het vogeltje te verjagen. Een lapmiddel overigens. Want, naar ik

hoorde, gebeurde zo’n dramatisch voorval vrij vaak.

Rein Stuurman, Nieuwe weg 16, Eemnes (U.)

Dat het van te voren onderdompelen van prooi niet in het gedragspatroon
van de reiger past, is een uitspraak, waar ik een vraagteken achter zou willen

zetten. Ik heb eens, aan de rand van Amsterdam, zeker twintig minuten naar

een blauwe reiger zitten kijken, die een zo grote vis had gevangen (het leek

een zeelt), dat het twijfelachtig leek of hij er in zou slagen deze prooi naar

binnen te werken. Ik heb hem de vis niet van te voren zien onderdompelen,

maar hij kwam natuurlijk druipnat uit het water! Wel heb ik de reiger, die

zich met z’n prooi een eindje van de waterkant had begeven (wat ze ook met

paling gewoonlijk doen), in die twintig minuten zeker drie- of viermaal naar

het water terug zien lopen en hem daar de prooi zien onderdompelen. De vis

werd ook telkens op de grond gelegd en met de snavel bewerkt. Juist toen we,

na ongeveer twintig minuten, het gevoel kregen dat het toch wel niet zou

gelukken, bleek de koppigheid van de reiger beloond te worden. Bij de zo-
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veelste poging de vis op te slokken, verdween hij naar binnen! De reiger stapte

toen opnieuw naar de waterkant en nam een paar slokjes toe.

Het onderdompelen van een prooi door een reiger komt dus vaker voor en

„past" vermoedelijk wél in het gedragspatroon. Dat het onderdompelen van de

huismus de bedoeling had diens weerstand te breken, lijkt mij ook niet zo waar-

schijnlijk. Hoewel. . we moeten het leervermogen van vogels die, zoals de

reiger, een vrij hoge ouderdom kunnen bereiken, nu ook weer niet onder-

schatten. Uit de door Stuurman aangehaalde korte mededelingen blijkt wel, dat

het grijpen van (soms vrij grote) levende prooien niet zo ongebruikelijk is.

Over het vangen en verorberen van vrij grote zoogdieren herinner ik me een

mondelinge mededeling van een Drentse landbouwer, die een ooievaar binnen

een half uur tijds twee wezels (of hermelijnen) had zien grijpen en opslokken.
Dat ooievaars mollen vangen is herhaaldelijk waargenomen. Er was er indertijd
één in de buurt van Meppel, die van zijn nest kwam vliegen om mollen op te

pikken, die de boer hem toewierp.

Je verbaast je bij die d.'ngen over wat de slokdarm van een vogel klaarblijkelijk
kan verdragen. Aan het Manyas-meer in Turkije filmde ik in 1965 van vlakbij

een ooievaar, die een ten minste tien centimeter lange, zo te zien stevig ge-

pantserde zoetwaterkreeft, die zo lang hij zichtbaar bleef hevig spartelde, naar

binnen slokte. K.Z.

Blauwe reiger strijkt op het water

Op 3 juni j.l. zeilde ik met stevige wind

op het stille gedeelte van de Belterwijde
in Overijssel, toen midden

op
de plas een

blauwe reiger kwam aanvliegen, die ken-

nelijk wilde neerstrijken. Hoewel ik niets

kon ontdekken
waarop hij zou kunnen

staan, vermoedde ik dat er toch wel een

ondiepte of zoiets zou zijn. De reiger

streek echter gewoon op het water neer.

Hij bleef daar enkele seconden met iets

uitgespreide vleugels drijven en steeg ver-

volgens zonder zichtbare moeite op en

vloog verder. De dag daarop zag ik het-

zelfde verschijnsel nog twee maal op de-

zelfde plas, doch
op

andere plekken. Ik

heb niet kunnen vaststellen, of het dezelfde

reiger was. Dit verschijnsel heb ik nooit

eerder
waargenomen. Het water is ter

plaatse vrij diep en was door de stevige
wind nogal woelig.

J. Mourik, Ligusterlaan 22, Haarlem

(Dit verschijnsel is vaker waargenomen,

doch is niettemin vrij ongewoon. Als men

ziet hoeveel moeite echte watervogels als

meerkoeten of zwanen lijken te hebben,

om zich uit het water te verheffen, dan is

het gemak, waarmee een reiger zich uit het

water verheft inderdaad verbazingwekkend.
Red.).

Verenigingsnieuws

VB-WACHT ZAANSTREEK

VOGELTREKEXCURSIE

Op zondag 27 oktober '6B organiseren wij

voor leden en donateurs van onze ver-

eniging een Trekvogelexcursie door de

duinen van Castricum. Wie aan deze wan-

deltocht wil deelnemen, dient zondag-

morgen 27 oktober '6B na aankomst van

de eerste trein uit de richting Zaandam

om 7.37 uur vóór het station van Castri-

cum aanwezig te zijn, De algehele leiding
berust bij onze voorzitter de heer M. van

Herp.

Wij vertrouwen er op dat velen van onze

leden en donateurs gebruik zullen maken

van deze gelegenheid om eens wat meer

van de trek te zien.


